
 
Protokoll 

1 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

Plats och tid Alliancen Timrå kommunhus 17:00-17.40 

Beslutande Se bifogad uppropslista 

Övriga närvarande Annica Sjödin, kommunsekreterare  
Andreaz Strömgren, kommunchef  
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 ANSLAG / BEVIS  
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Kommunledningskontoret 

Paragrafer 
§38-§56 
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Annica Sjödin, kommunsekreterare  



 Kungörelse 
1 

 
 
 
Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 30 mars 2020 kl 17.00 i kommunhusets lokal 
Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk, kontakta tolkcentralen). 
 
Föredragningslista 
 
1 Sammanträdet öppnas 

2 Anteckna närvarande 

3 Utse justerare 

4 Fastställa ärendelista 

Beslutsärenden  

5 Kompletteringsbudget 2020 

6 Överflyttning av investeringsbudget från 2019 till 2020 - Midlanda Fastigheter AB och Midlanda 
Flygplats AB 

7     Åtgärder för att mildra covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala näringslivet 

8     Möjlighet till nämndsmöten på distans  

Motionssvar  

9 Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Komplett och öppen ekonomisk information 
ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna 

Valärenden  

10 Val - Mikael Sjöberg (SD) Länsstyrelsens röstsammanräkning i kommunfullmäktige 

11 Val – Avsägelse som ledamot i socialnämnden Fredrik Thimeradh (S) 

12 Val – Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige Ingrid Sendelbach (KD) 

Anmälningsärenden  

13 Revisionsrapport granskning av orosanmälan 

14 Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten 

15 Revisionsrapport grundläggande granskning Socialnämnden 

16 Revisionsrapport grundläggande granskning Kultur- och teknik 

17 Revisionsrapport grundläggande granskning Barn- och utbildning 

18 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2019 
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19 Handlingsprogram MRF 2020-2023 

 

 

 

 
Timrå den 23 mars 2020 
 
 
Jan-Christer Jonsson (S) Annica Sjödin 
Ordförande Kommunsekreterare 
 
 
Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 23 mars 2020 intygar i tjänsten: 
 
 
 
Annica Sjödin 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 38 
Sammanträdet öppnas 
 
 
Ordföranden förklarar att sammanträdet har utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens 
officiella anslagstavla. 
 
Företas upprop enligt bifogad uppropslista och via app och antecknas på denna de fullmäktigeledamö-
ter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. 

 
Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges 
ledamöter fullmäktige beslutar därmed att ärendena får anses föredragna. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 39 
Anteckna närvarande 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Uppropslistan biläggs protokollet. 
____ 
 
Ärendet 
Företas upprop via app de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande 
och icke tjänstgörande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 40 
Utse justerare 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att tillsammans med ordföranden utse Johan Engström Lockner (S) och Monica Persson (T) att justera 
dagens protokoll. Justeringen sker på kommunledningskontoret torsdag den 2 april 2020 kl 16.00. 
 
 
 
 

  



 
Protokoll 

7 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Kommunchef Andreaz Strömgren informerar övergripande om kommunens verksamhet.  
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 41 
Fastställa ärendelista 
 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Fastställa ärendelistan med revideringen att motionen från Per-Arne Frisk (S) om komplett och öppen 
ekonomisk information ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna utgår. 
____ 
 
Ärendet 
Fastställa ärendelista. 
 
Ordföranden föreslår att motionen från Per-Arne Frisk (S) om komplett och öppen ekonomisk in-
formation ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende hos medborgarna utgår. 
 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 42 
Kompletteringsbudget 2020 
KS/2020:4 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 
Godkänna kompletteringsbudget 2020. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunens nämnder har enligt styrningsreglerna begärt kompletteringsbudget för 2020, främst p.g.a. 
att investeringsprojekt blivit förskjutna i tiden.  
Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från Kommunledningskontoret, Kultur- och 
tekniknämnd, Barn- och utbildningsnämnd och Socialnämnd kan beviljas då de är i enlighet med kom-
munens styrningsregler.  
 
Under 2019 startades ett IT projekt upp för att byta IT leverantör vilket innebär att IT kostnaden 
kommer att minska under 2020 och med full effekt 2021. IT har i samarbete med BoU börjat imple-
mentera en ny digital standardiserad elevplattform. Under hösten påbörjades avvecklingen av den ut-
dömda tekniken som måste ersättas innan höstterminen 2020 startar. Investeringen i den nya plattfor-
men beräknas bli ca 6 mnkr. 
Då kommunen har etablerat internleasing så blir det kommunledningskontorets investeringar som ökar 
med 6 mnkr och skolan finansierar investeringen inom sin budgetram för kommande år start 2021. 
 
Om kompletteringsbudget medges ökar kommunens investeringsnivå 2020 med 66 802 tkr till  
212 402 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Framställningar från nämnder och förvaltningar 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga nämnder   
 
Exp     /     2020 
 
  



 
Protokoll 

10 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
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§ 43 
Överflyttning av investeringsbudget från 2019 till 2020 - Midlanda Fas-
tigheter AB och Midlanda Flygplats AB 
KS/2019:391 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 
Medge att Midlanda Flygplats AB får utökad investeringsram med 2,8 mnkr för budget 2020 så att ny 
totalbudget blir 23,6 mnkr. 
____ 
 
Ärendet 
Styrelsen för Midlanda Flygplats AB önskar att få flytta över investeringar från 2019 till 2020. Anled-
ningen är att man inte hunnit med att slutföra en del projekt. Följande projekt är påbörjade men 
inte slutförda under 2019: röntgen, DME, utrustning för halkbekämpning samt varning och haverilarm. 
  
Kommunledningskontoret anser att det är rimligt att påbörjade projekt får slutföras då de bedöms vara  
investeringar som höjer kvalitén och ökar flygsäkerheten.. Då kommunen ägarandel av Midlanda Flyg-
plats AB uppgår till 16 procent så innebär det av Timrås andel av utökad investering blir 0,5 mnkr och 
kommer totalt att uppgå till 3,8 mnkr. 
 
Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 att medge investeringsnivån 2020 för Midlanda Fastigheter 
AB och Midlanda Flygplats AB till max 20,8 mnkr. (Midlanda Flygplats AB budgetram för 2020 skulle 
uppgå till 19,2 mnkr och att Fastigheter AB skulle ha en budgetram på 1,6 mnkr). 
 
Beslutsunderlag 
Styrelseprotokoll 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret  
Midlanda Flygplats AB 
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44 
Åtgärder för att mildra Covid-19 (coronaviruset) effekter för det lokala 
näringslivet 
KS/2020:147 
 
Beslut  
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:  
 

1. För företag förlänga betalningstider för alla kommunala avgifter till 150 dagar  
2. För företag förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 150 dagar 
3. Ambitionsnivån rörande betalningstiden till kommunens leverantörer ska vara 15 dagar 
4. Prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden 
5. Anmoda kommunens bolag att så långt det är möjligt fatta beslut som ligger i linje med besluts-

punkt 1, 2 och 3. 
6. Att besluten ska gälla från 1 april 2020 till 31 augusti 2020 

 
____ 
 
Ärendet 
Ett ledamotsinitiativ av Stefan Dalin (S) har väckts på kommunstyrelsens sammanträde 20 mars 2020 
enligt följande: De samhällsekonomiska konsekvenserna av Covid-19 (coronaviruset) är i nuläget svårt 
att överblicka, men så långt kan vi konstatera att det har negativ påverkan på det lokala näringslivet 
samt att näringslivet står inför stora prövningar. Mot den bakgrunden vidtar Timrå kommun ett antal 
åtgärder för att underlätta för de lokala företagen. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunledningskontoret 
Kommunens bolag  
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45 
Möjlighet till nämndsmöten på distans 
KS/2020:148 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 
 

1. Ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, helt eller delvis, på di-
stans. 
 

2. Förutsättningarna för att nämndsmöten på distans ska få genomföras är att dessa genomförs i 
enlighet med SKR:s rekommendationer.  
 

3. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt att genomföra nämndsmöten på distans. 
 

4. Beslutet gäller till och med 30/9 2020. 
 
____ 
 
Ärendet 
Ett ledamotsinitiativ av Stefan Dalin (S) och Robert Thunfors (T) har väckts på kommunstyrelsens 
sammanträde 20 mars 2020 enligt ovanstående. 
 
Stefan Dalin (S) föreslår ändringsyrkande samt tillägg till punkt 4; 
Tony Andersson (M) ansluter sig till Stefan Dalin (S) ändrings- och tilläggsyrkande. 

1. Ge kommunens nämnder möjlighet att genomföra sina nämndsmöten, helt eller delvis, på di-
stans. 

2. Förutsättningarna för att nämndsmöten på distans ska få genomföras är att dessa genomförs i 
enlighet med SKR:s rekommendationer.  

3. Nämndens ordförande avgör om det är möjligt att genomföra nämndsmöten på distans. 
4. Beslutet gäller till och med 30/9 2020. 

 
Övriga ledamöter bifaller förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Samtliga nämnder   
 
Exp     /     2020 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46 
Motionssvar - Motion från Per-Arne Frisk (S) om Komplett och öppen 
ekonomisk inform-ation ger oss stärkt demokrati och ökat förtroende 
hos medborgarna 
KS/2019:350 
 
Ärendet utgår. 
____ 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade Per-Arne Frisk motion till kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Kommunledningskontoret svarar på varje förslag för sig och förslagen numreras för att enklare kunna 
jämföra svar med motionens förslag: 
 
Svar på Per-Arnes förslag: 

1. Kommunledningskontoret håller med om att det är bra att intäkterna redovisas i samband med 
budgetramar. Redan idag så redovisas intäkterna i bokslutsrapporter och årsbokslutsrapporter 
per nämnd. 

2. Kommunen har en ramstyrd budget och det innebär att varje nämnd måste förhålla sig till ra-
men. Idag redovisas i samband med planeringsdirektiv en mängd uppgifter på kommunnivå, se 
planeringsdirektiv.  

3. Kommunledningskontoret tycker det är en dålig idé att redovisa statsbidrag fördelade på bud-
getområde. Kommunen har en ramstyrd budget med stor frihet för nämnderna att styra, leda 
och prioritera verksamheten inom denna ram. Tanken med rambudget är att hålla den enkel 
och transparent med utrymme för kreativa lösningar i nämnd samt stort ansvarstagande för att 
budgeterat resultat för hela kommunen ska klaras. 

4. Försörjningsstöd ligger på ett eget budgetområde inom socialförvaltningen. Idag kan nämnden 
och kommunstyrelsen enkelt mäta och följa hur mycket försörjningsstöd som kommunen beta-
lar ut jämfört med budget.  

5. Att man i budget ska ange hur stor del som används till att bekämpa fattigdom är  svårt att ge-
nomföra då många av insatserna kan ha varaktiga, långsiktiga och indirekta effekter. Styrmo-
dellen för 2021 med angivna målbilder och Agenda 2030 ser till att perspektivet med fattig-
domsbekämpning integreras i hela verksamhetsstyrningen. 

6. Genom införande av analysseminarium enligt ny styrmodell har kommunfullmäktiges ledamöter 
deltagit i analys och framtagande av planeringsdirektiv. Det skedde den 15 januari 2020. 

7. Kommunledningskontoret kommer se över hur man på ett enkelt sätt kan redovisa föreningar-
nas bidrag och hur ofta man ska göra det. 

8. Om det finns behov av att veta vilken hyreskostnad föreningar har så föreslår kommunled-
ningskontoret att man begär ut dessa uppgifter. 

9. Denna frågan väljer förvaltningsorganisationen att avstå från att besvara då fullmäktiges presi-
dium självständigt bör ta ställning till förslaget. 

 
Per-Arne Frisk (S) föreslår i motion: 
 

1. att ramarna för alla budgetområden kompletteras med intäkter 
2. att statens välfärdssatsning/reglerings poster redovisas per budgetområde 
3. att övriga statsbidrag redovisas fördelade per budgetområde 
4. att utbetalda medel för försörjningsstöd bildar eget budgetområde 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

5. att uppgift ges till respektive budget att ange hur deras budget bekämpar fattigdom (finns även i 
annan motion) 

6. att alla KF:s ledamöter inbjuds till kommunens budgetupptakt med professionerna (finns i an-
nan motion) 

7. att kommunens bidrag samt annat stöd till föreningar redovisas på hemsidan 
8. att motsvarande redovisas för föreningens hyresnivåer 
9. att en stående punkt ”allmänpolitisk debatt” införs på KF:s agenda 

 
Ärendets tidigare behandling 
Hanterat i Kommunfullmäktige KS/2019:350 
 
Ärendets behandling i sammanträdet 
Stefan Dalin (S) föreslår: 
Bifalla 1:a att-satsen. 
Anse 5:e, 6:e och 7:e att-satserna besvarade. 
Avslå 2:a, 3:e, 4:e, 8:e samt 9:e att-satserna. 
 
Robert Thunfors (T) föreslår: Hänskjuta att-satsen i punkt 9 till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Övriga ledamöter bifaller Stefan Dalins (S) förslag:  
Bifalla 1:a att-satsen. 
Anse 5:e, 6:e och 7:e att-satserna besvarade. 
Avslå 2:a, 3:e, 4:e samt 8:e att-satserna. Samt bifalla Robert Thunfors (T) förslag:  
Hänskjuta att-satsen i punkt 9 till kommunfullmäktiges presidium. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Per-Arne Frisk 
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Kommunfullmäktige 
 
Exp     /     2020 
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§ 47 
Val - Mikael Sjöberg (SD) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i kom-
munfullmäktige, ledamot i Wifsta Water AB, ledamot i Timrå Vatten AB, 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och ersättare i kultur- och tek-
niknämnden 
KS/2020:39 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Länsstyrelsens röstsammanräkning läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Mikael Sjöberg (SD) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Wifsta 
Water AB, ledamot i Timrå Vatten AB, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och ersättare i kultur- 
och tekniknämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär 
att inget fyllnadsval kommer att ske i miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Sverigedemokraterna har nominerat Dan Nyström (SD) till ny ledamot i Wifsta Water AB och Timrå 
Vatten AB samt Mats Wallin (SD) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden. 
 
Kommunfullmäktige har, den 24 februari 2022, beslutat att entlediga av Mikael Sjöberg (SD), över-
lämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot 
efter Mikael Sjöberg (SD). Utse Dan Nyström (SD) till ny ledamot i Wifsta Water AB och Timrå Vatten 
AB samt Mats Wallin (SD) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden t o m 31 december 2022. 
 
Länsstyrelsen har, den 3 mars 2020, genom röstsammanräkning utsett Angela Bodin (SD) som ny le-
damot och Håkan Sjöström (SD) som ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden t o m den 14 oktober 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
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§ 48 
Val - Avsägelse som ledamot i socialnämnden Fredrik Thimeradh (S) 
KS/2020:125 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Godkänna avsägelsen av Fredrik Thimeradh (S) som ledamot i socialnämnden. 
____ 
 
Ärendet 
Fredrik Thimeradh (S) har, den 11 mars 2020, avsagt sig uppdrag som ledamot i socialnämnden. 
 
Socialnämndens ledamöter/ersättare är valda med proportionellt valsätt vilket innebär  
att inget fyllnadsval kommer att ske i socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Socialnämnden  
 
Exp     /     2020 
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§ 49 
Val - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige Ingrid Sendelbach 
(KD) 
KS/2020:137 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Med entledigande av Ingrid Sendelbach (KD), överlämna ärendet till länsstyrelsen med begäran om ny 
röstsammanräkning för utseende av ny ersättare efter Ingrid Sendelbach (KD). 
____ 
 
Ärendet 
Ingrid Sendelbach (KD) har i skrivelse, den 16 mars 2020, avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kom-
munfullmäktige i Timrå kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse  
Vision 2025 
 
Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen  
 
Exp     /     2020 
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§ 50 
Svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan 
KS/2019:479 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, SN 2020-02-18 § 16 
Svar på Revisionsrapport granskning av orosanmälan, daterat 2020-02-04 
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§ 51 
Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten 
KS/2019:480 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2020-02-18 § 17 
- Svar på Revisionsrapport granskning av personalförsörjning inom hemtjänsten, daterat  

2020-02-04 med bilaga. 
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§ 52 
Revisionsrapport grundläggande granskning Socialnämnden 
KS/2019:481 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens svar på Revisionsrapport grundläggande granskning. 
 
Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag SN 2020-02-18 § 18 
- Svar på Revisionsrapport grundläggande granskning, daterat 2020-02-04 
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§ 53 
Revisionsrapport grundläggande granskning Kultur- och teknik 
KS/2019:448 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att be-
döma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verk-
samheten. 
 
Revisionen önskar att kultur- och tekniknämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovi-
sade i rapporten senast den 17 februari 2020. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som 
ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
 
Kultur- och tekniknämnden beslutade 2020-01-23 § 5 godkänna förvaltningens förslag till svar på revis-
ionsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss – Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 
Protokollsutdrag KTN 200123 § 5 
Tjänsteskrivelse 
 
 
 
  



 
Protokoll 

22 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 54 
Revisionsrapport grundläggande granskning Barn- och utbildning 
KS/2019:482 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna´. 
____ 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat svar på revisionsrapporten ”Grundläggande granskning”. 
 
Svaret innehåller synpunkter under rubrikerna 

• 3.3  Målstyrning 
• 3.4 Ekonomistyrning 
• 3.5 Uppföljning av intern kontroll 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Yttrande 
Beslut 
Utdrag ur SKA rapporten 
 
 
  



 
Protokoll 

23 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 55 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2019 
KS/2020:100 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, 2020-02-18 § 19 
 
 
 
  



 
Protokoll 

24 

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2020-03-30 
 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 56 
Handlingsprogram MRF 2020-2023 
KS/2020:101 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. 
____ 
 
Ärendet 
Direktionen - Medelpads Räddningstjänstförbund, har den 2020-02-07, beslutat om Handlingsprogram 
2020-2023. 
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